
 
 
 

(สำเนา) 

 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคล 

เพ่ือรับทุนรัฐบาลทางด!านวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรให!กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร%     

วิจัยและนวัตกรรม ตามความต!องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร%  

และเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของ 
กระทรวง กรม หรือหน,วยงานของรัฐ   

ประจำป. 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
--------------------------- 

 
 ตามที่ไดมีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข,งขัน
เพ่ือรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัย
และนวัตกรรม ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน,วยงานของรัฐ ประจำป. 2564 (ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา) และไดดำเนินการสอบขอเขียนไปแลว  นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข,งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดาน
วิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการ
ของกระทรวง กรม หรือหน,วยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกล,าว ดังต,อไปนี้ 

 
หน�วยท่ี 0330001 

 
 

ตามความตองการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร%/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
เนน การคำนวณชายขอบ (Edge Computing)  
ระดับปริญญาโท-เอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  

                   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                 หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330002 

 
 

ตามความตองการของฝKายเครื่องเร,งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค%การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟSสิกส%/ วิศวกรรมระบบเคร่ืองเร,งอนุภาค 
เนน ระบบคลื่นวิทยุความถ่ีสูง 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  

                                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
        หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

641300745 นายธนยศ งอนสำโรง 

641302394 นายนัทธพงศ% นุชสิริกุลพงศ% 
 
 

หน�วยท่ี 0330003 

 
 

ตามความตองการของฝKายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค%การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  Physics/ Engineering 
เนน Nanomaterials/ Nanotechology/ Molecular Devices 
ระดับปริญญาโท-เอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  

                     เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                 หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

641300991 นางสาวพาขวัญ ชาญประโคน 
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หน�วยท่ี 0330004 

 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร%แห,งชาติ (องค%การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟSสิกส%ดาราศาสตร% (Astrophysics) 
เนน เทคโนโลยีดาราศาสตร%เชิงขอมูลข้ันสูง (Machine Learning Artificial Intelligence/ 
Reconfigurable Computing สำหรับงานวิจัยดาราศาสตร%  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  

                               เครอืรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
        

จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
641300365 นายนาวิน งามภูพันธ% 
641301299 นายองอาจ สันติจิตรุ,งเรือง 
641302294 นางสาวกาญจนา อรุณเรือง 

 

 

หน�วยท่ี 0330005 

 
ตามความตองการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร%แห,งชาติ (องค%การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  ฟSสิกส%ดาราศาสตร% (Astrophysics) 
เนน เทคโนโลยีตรวจจับแสง/ เทคโนโลยีโฟโตนิกส%สำหรับการวิจัยดาราศาสตร%  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  

                                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330006 

 
 

ตามความตองการของสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร% 
เนน Cognitive Science  ดาน Artificial Intelligence 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  

          เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด%  
       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330007 

 
 

ตามความตองการของสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
เนน  ชีวสารสนเทศศาสตร%/ ชีวสถิติ/ เคมีชีวภาพ (Chemical Biology) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด%  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

641300183 นางสาวกัญพัชญ% เยี่ยมสวัสดิ์ 

641300680 นางสาวณิชชา ทรัพย%ดี 

641300699 นางสาวกัญญารัตน%  เรืองบุญ 

641301043 นางสาวช,อผกา จันทร%แกว 

641302569 นางสาวทัศนธร ภูมิยุทธิ์ 
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หน�วยท่ี 0330008 

 
 

ตามความตองการของสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค%นวัตกรรมอวกาศ  
                          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค%การมหาชน)  
ไปศึกษาในสาขาวิชา  Aerospace Engineering 
เนน Launch Vehical Design  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐสิงคโปร%  
                                           สาธารณรัฐประชาชนจนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จำนวน 1 ทุน 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

641300184 นายชวัลวิทย% มุนิกานนท% 

641300636 นายชวกร เวชชพิพัฒน% 

641301230 นายณัฐนันท% ว,องประพิณกุล 

641302767 นายคิรากร ปานสินธ% 

641302931 นางสาวชญาดา ถิตย%รัศมี 
 

 

หน�วยท่ี 0330009 
 
 

ตามความตองการของศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Plant Breeding  
เนน Nutritional Genomic and Breeding 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐสิงคโปร%  
                                           สาธารณรัฐประชาชนจนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

641301631 นายกันตพงศ% คาดการณ%ไกล 
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หน�วยท่ี 0330010 

 
 

ตามความตองการของศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ  
ไปศึกษาในสาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว%น้ำ (Aquaculture) 
เนน  พันธุศาสตร%/ การปรับปรุงพันธุ%สัตว%น้ำ  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล       

641300592 นายกัณพจน% เตชะวงค%เสถียร 

641301022 นายนภพล แซ,แห,ว 

641301450 นางสาววันสิร ิ มีมานะ 
 
 
หน�วยท่ี 0330011 

 
 

ตามความตองการของศูนย%เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส% (TMEC)  
                           ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ  
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ  
ไปศึกษาในสาขาวิชา  วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมไฟฟsา/ วิศวกรรมเคร่ืองกล 
เนน งานวิจัยเซนเซอร%ทางดานเคมี หรือ ชีวเคมี หรือ MEMs ที่ใชเทคโนโลยีบนกระบวนการ  
      ผลิตบนซิลิกอนเวเฟอร% เพ่ือสอดคลองกับการนำมาใชงานในอุตสาหรรม S-curve ใหม, 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  

                       สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330012 

 
 

ตามความตองการของศูนย%ทรัพยากรคอมพิวเตอร%เพ่ือการคำนวณข้ันสูง (NSTDA 
                           Supercomputer Center) ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และ  
                           คอมพิวเตอร%แห,งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาต ิ
ไปศึกษาในสาขาวิชา  Quantum Computing 
เนน Quantum Algorithm/ Quantum Programming/ Optimization on Quantum   
      Computing/ Quantum AI and Machine Learning/ Quantum Computing and   
      HPC Interfacing 
ระดับปริญญาโท-เอก  หรือเอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% รัฐอิสราเอล  
                                           สาธารณรัฐประชาชนจนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                                   
641301780 นางสาวตรีรัตน% ศรีวิพัฒน% 

641302131 นายอภิวิชญ% กิตติรัต%พัฒนา 
 
 

หน�วยท่ี 0330013 

 
 

ตามความตองการของทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม 
                           กลุ,มวจิัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ศูนย%นาโนเทคโนโลยีแห,งชาติ   
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Environmental Science 
เนน Nanomaterials/ Nanostructures/ Environmental Chemistry 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
641300486 นางสาวกานต%ธิดา ม,าเหร็ม 

641300792 นางสาวปทิตตา ปรีดานรวุฒิ 

641300918 นางสาวณัฐรุจา โตวิรัตน%กิจ 

641301442 นางสาวกันต%ฤทัย เจริญสุข 

641302005 นางสาววรินยุพา เจริญชาตรี 
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หน�วยท่ี 0330014 

 
 

ตามความตองการของศูนย%นาโนเทคโนโลยีแห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Chemical Engineering 
เนน Nano-enabling Biorefinery Dowstream Process (Advanced Separation and 
Purification of High-value Chemical Products Driven by Nanotechnology) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

641300638 นางสาวนวพร ศุภวิไล 

641300939 นายเสฎฐณัฐ สุรฐิติเมธากุล 

641301008 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ% 

641301991 นางสาวจิตราภรณ% แกววิชิต 

641302094 นางสาวธัญชนก ปรีชากุล 
 

 

หน�วยท่ี 0330015 

 
 

ตามความตองการของศูนย%นาโนเทคโนโลยีแห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Technology Management 
เนน Strategic Management of Nanotechnology/ Technology Commercialization 
Innovation Management) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล     

641301350 นางสาวภัทราพร เทพนรินทร% 

641302461 นางสาวณัฏฐนันท% เบียร%แดรกเกอร% 

641302531 นายรัฐสิทธิ์ รัตนสิทธิโรจน% 

641302546 นางสาวสุประวีณ% วีระพละ 

641302727 นายเกริกไกร สิทธิชอบธรรม 
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หน�วยท่ี 0330016 

 
 

ตามความตองการของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Synthetic Biology  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล    

641300533 นางสาวพัชรี เพชรทองหยก 

641301730 นางสาวธนัชพร หวานชะเอม 
 
 
 หน�วยที่ 0330017 

 
 

ตามความตองการของภาควิชาพืชสวน  
                          คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Seed Science and Technology  
เนน Developing New Applications of Multi-spectral Imaging and Near–infrared 
Spectroscopy (NIRS) in Seed Quality Assessment such as Seed Germination/ 
Seed Vigor and Seed Purity 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 

                                     เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

641301330 นายเจตน%สฤษฎ% ดิษฐลำดับ 
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หน�วยท่ี 0330018 

 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร%  
                          คณะวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร%/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร%  
เนน Artificial Intelligence/ Intelligence Systems/ Advanced Analytics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 

                                      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
  

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
641300911 นายธนะพล แซ,เลา 

641301204 นางสาวธรรญชนก งามเสาวรส 

641301462 นายอมรชัย วิวัชร ี
 

 

หน�วยท่ี 0330019 

 
ตามความตองการของสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ  
                          คณะสาธารณสุขศาสตร% 
                          มหาวิทยาลัยขอนแก,น 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  วิทยาการระบาด 

เนน การวิเคราะห% Big Data  
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 

            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330020 

 
ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
                          คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก,น 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biochemistry/ Biotechnology/ Microbiology 
เนน Enzyme and Cell Technology  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                          เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
641300262 นางสาวนัชชา สอ้ิงทอง 

641300960 นายกองกิดากร ทวีป|ญญาภรณ% 

641301244 นายปกรณ%สวิส สระทองเดชวิสิฐ 

641301319 นายปรวีร% สันติอาภรณ% 

641301866 นายอนิวรรต สว,างสาลี 
 

 

หน�วยท่ี 0330021 

 
ตามความตองการของสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร%  
                          มหาวิทยาลัยขอนแก,น 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ชีววิทยา 
เนน  อนุกรมวิธานของสัตว%  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 

                                        เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
641300629 นางสาวกัญญาภัค อุมาลี 

641301336 นายอัครชัย อักษรเนียม 
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หน�วยท่ี 0330022 

 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาฟSสิกส%  คณะวิทยาศาสตร%                            
                           มหาวทิยาลัยขอนแก,น 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  ฟSสิกส%เชิงควอนตัม (Quantum Physics) 
เนน  เทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร% (Quantum Computer/ สารสนเทศเชิงควอนตัม 

(Quantum Information) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 

                                        เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล     
641301437 นายสวัสดิวัฒน% พูลสวัสดิ์ 

 
              
หน�วยท่ี 0330023 

 
ตามความตองการของหลักสูตรเทคโนโลยีเคร่ืองสำอางค%และผลิตภัณฑ%เสริมอาหาร 
                           คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Cosmetic Science 
เนน  Nanotechnology (Cosmetics) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
641300665 นางสาวธวัลรัตน% สันติพฤทธิ์ 

641301377 นางสาวกนกวรรณ ศักดิ์สกุลไกร 
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หน�วยท่ี 0330024 

 
ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส%  
                           คณะวิศวกรรมศาสตร%  มหาวิทยาลัยทักษิณ                            
ไปศึกษาในสาขาวิชา  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส% 
เนน หุ,นยนต%เพ่ืออุตสาหกรรม  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330025 

 
 

ตามความตองการของสถาบันวิทยาการหุ,นยนต%ภาคสนาม 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Robotics Engineering  
เนน Robotics and Automation 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุKน 

                                   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
641302201 นางสาววส ี วัฒนศิริธรรม 

641302773 นางสาววัชรกมล พูลฤทธิ์ 
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หน�วยท่ี 0330026 

 
 

ตามความตองการของสถาบันวิทยาการหุ,นยนต%ภาคสนาม 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Electronics/ Computer or Robotics & Automation Engineering  
เนน Embedded System Design 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 

                                      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 

 

                     เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
 

                                             - ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330027 

 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟsา  คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  Electrical Engineering 
เนน  Internet of Things/ Big Data in Raliway System 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 

                                      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330028 

 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 
เนน Process Design / Simulation/ Optimization 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 

            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ    ชื่อ – นามสกุล                  
641300081 นายวีรวัฒน อุดมวรกุลชัย 
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หน�วยท่ี 0330029 

 
 

ตามความตองการของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  เทคโนโลยีระบบขนส,งทางราง 
เนน Geodesy/ Surveying/ Geo-informatics/  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา ญี่ปุKน เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจนี 
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330030 

 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสรางพ้ืนฐานระบบราง  
                          บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร%นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีระบบขนส,งทางราง 
เนน Railway Signaling and Control System Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ – นามสกุล                  
641300903 นางสาวเกษศิรินทร% บุญตัน 
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หน�วยท่ี 0330031 

 
 

ตามความตองการของภาควิชาสถิติประยุกต% คณะวิทยาศาสตร%ประยุกต% 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Applied Mathematics/ Statistics 
เนน Statistics and Actuatial Science/ Risk Management and Insurance/ 

        Finance and Investment 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 

        เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด%  
     หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จำนวน 1 ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300618 นางสาวจุฑาทิพย% นันทสุวรรณ 
641301282 นางสาวนัทธ%ชนัน ปราบหงษ% 

 

 

หน�วยท่ี 0330032 

 
 

 ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม  
                            คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
                            มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
  ไปศึกษาในสาขาวิชา อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
  เนน นาโนเทคโนโลยีทางอาหาร (Nanotechnology in Food) 
  ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จำนวน 1 ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300464 นางสาวฟsาใส สุทธิ 
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หน�วยท่ี 0330033 

 
 

ตามความตองการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร%  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Sustainable & Energy Conservation Architecture  
เนน การวิจัยดานความยั่งยืนและการอนุรักษ%พลังงาน 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
   

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330034 

 
ตามความตองการของสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร%  
                          มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  เทคโนโลยีระบบขนส,งทางราง 
เนน Rolling Stock Engineering and Maintenance 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330035 ตามความตองการของภาควิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร%วชิรพยาบาล  
                           มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ไปศึกษาในสาขาวิชา Medical Physics/ Medical Imaging/ Artificial Intelligence 
เนน Radiology 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                                เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                               หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                    เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300485 นายกรวิชญ% ถวิลประวัติ 

641302483 นางสาวธนัฏฐา ชัยฉกรรจ% 
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หน�วยท่ี 0330036 

 
 

ตามความตองการของภาควิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร%วชิรพยาบาล  
                           มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟSสิกส%การแพทย% (Medical Physics/ Bio-medical physics) 
เนน Radiation Oncology/ รังสีรักษา (Radiotherapy) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                                เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                               หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301333 นางสาวนพมาศ โยลัย 

641301859 นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ 
 

 

หน�วยท่ี 0330037 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาฟSสิกส%  คณะวิทยาศาสตร%  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  Quantum and Electronics Devices 
เนน Quantum Optics/ Quantum Sensor/ Quantum Electronics and Electronics  
      Devices 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 

                   เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330038 

 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร%  
                          มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไปศึกษาในสาขาวิชา นาโนเทคโนโลย ี
เนน Nanobiology/ Molecular Targeting and Systemic Nanotechnology  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล                  
641302184 นายชาตินันท% ชูโต�ะ 
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หน�วยท่ี 0330039 

 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  คณะสหเวชศาสตร%   
                          มหาวิทยาลัยบูรพา  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering/ Medical Sciences                 
เนน Medical Imaging Systems for Pathology  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
  

                    เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล                  

641301178 นางสาวปภาวรินทร% รักษาทรัพย% 
 
 

หน�วยท่ี 0330040 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร%  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Bioproduct Engineering 
เนน Bioproduct Chemistry/ Biomolecules Materials/ Biorefineries  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ%สาธารณรัฐเยอรมนี 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300738 นางสาวเพชรรัตน% สิริศักดิ์วิสุทธิ์ 

 

 

หน�วยท่ี 0330041 

 
 

ตามความตองการของคณะเภสัชศาสตร%  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Synthetic Biology/ Nanodevices 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330042 

 
 

ตามความตองการของกลุ,มสาขาวิชาโลจิสติส%และระบบขนส,งทางราง  
                           คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                           มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Logistics Management  
เนน Healthcare and Medical Logistics  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล  
641301597 นางสาวรวิกานต% คุรุวงศ%วัฒนา 

641301604 นางสาวสิมาภรณ% สิมานันท% 

641301669 นางสาวภีรชญา ภูมิมาศ 
 
 

หน�วยท่ี 0330043 

 
 
 

ตามความตองการของกลุ,มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร%  
                           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                           มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร%/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร%   
เนน Internet of Things/ Cyber–physical Systems/ Internet of Robotic Things 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล   
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ – 
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หน�วยท่ี 0330044 

 
 
 

ตามความตองการของสำนักวิชาวิทยาศาสตร%สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม,ฟsาหลวง  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Safety Engineering  
เนน Safety in Logistic Industry  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรเดนมาร%ก 
                                           ราชอาณาจักรเนเธอร%แลนด% สหพันธ%สาธารณรัฐเยอรมนี 
                                           สาธารณรัฐเกาหลี 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330045 

 
 

ตามความตองการของสำนักวิชานิติศาสตร% มหาวิทยาลัยแม,ฟsาหลวง  
ไปศึกษาในสาขาวิชา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุKน 

                เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300107 นางสาวนัทชา อักษรพันธ% 

641300671 นางสาวศุภราพร สมใจ 

641301255 นางสาววลัยพรรณ จิตติกรยุทธนา 

641301921 นางสาวภคพร ลาวัณย%ประเสริฐ 

641302301 นายกันต%กวี ศรียุทธศักดิ์ 

641302539 นางสาวนภาพร แสนพิศ 
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หน�วยท่ี 0330046 

 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะสัตวศาสตร%และเทคโนโลยีการเกษตร  
                           มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Technology Management 
เนน การจัดการโลจิสติกส%และห,วงโซ,อุปทานสินคาเกษตรและอาหาร  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

          เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 
หน�วยท่ี 0330047 

 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟsา  
                           คณะวิศวกรรมศาสตร%และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                           มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร% 
เนน การสื่อสารเชิงแสง (Optical Communication) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

          เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300703 นายวิสุทธา หม่ันทำการ 
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หน�วยท่ี 0330048 

 
 

ตามความตองการของคณะเภสัชศาสตร%  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไปศึกษาในสาขาวิชา นาโนเทคโนโลยี  
เนน Biomedical Engineering/ Synthetic Biology/ Molecular Targeting/ 
Systemic Nanodelivery 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล    
641300923 นางสาวษตภรณ% ปุระเสาร% 

641300961 นางสาวชลธิชา  คชกาษร 

641301003 นางสาวน้ำทิพย% อินทรกำแหง ณ ราชสีมา 

641302793 นางสาวชนิกานต% เอ่ียมสอาด 

641303020 นางสาววศินี สุอุทัย 
 
 
หน�วยท่ี 0330049 

 
ตามความตองการของภาควิชาวิทยาศาสตร%สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร% 
                           มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Environmental Engineering/ Environmental Science 
เนน Waste Utilization Related to Biofuels and Biochemical 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300292 นายอภิสิทธิ์ ธรรมมะ 

641300494 นางสาวณิชกุล โพธิ์ศิริกุล 

641301398 นายคติเทพ งามเขต 

641301881 นางสาวญาดา ปSนะถา 

641303118 นางสาวแสงระวี อุทัยเลิศ 
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หน�วยท่ี 0330050 

 
ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร% 
                          คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ%การเกษตร 
                          มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร%/ นวัตกรรมพอลิเมอร%และการจัดการ 
เนน Green Manufacturing Processing/ Design for Manufacturing สำหรับ 
Bio-based Polymer 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                          เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300519 นายทองพล หมีทอง 

641302023 นางสาวณัฐชา หนองใหญ, 
 
 
หน�วยท่ี 0330051

  

ตามความตองการของภาควิชาวัสดุศาสตร% คณะวิทยาศาสตร%  
                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Material Science/ Materials Science and Engineering 
เนน Advanced Materials/ Nanomaterial 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300035 นายธรรมรส ป|�นทองสุข 

641300430 นายทินกร พวงแกว 

641301153 นายชานนท% วิภาณุรัตน% 

641301756 นายศุภณัฐ กิจไพฑูรย% 

641302193 นางสาวแพรพลอย ชมขุนทด 
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หน�วยท่ี 0330052

  

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและแมคคาทรอนิกส%  
                           คณะวิศวกรรมศาสตร%  
                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส% 
เนน หุ,นยนต%และระบบควบคุม 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 
หน�วยท่ี 0330053

  

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  วิศวรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ/ วิศวกรรมการผลิต 
เนน วิศวกรรมดานการบูรณาการระบบอุตสาหกรรม/ ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต  
      หรือบริการ (Industrial Integrated System/ Automation System Engineering in 
      Manufacturing or Services)  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

                                             - ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330054

   

ตามความตองการของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% วิทยาเขตภูเก็ต  
ไปศึกษาในสาขาวิชา  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร% 
เนน  Advanced Analytics/ Resources Management 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641302764 นางสาวพรชนก วีริยานันท% 

 
 
หน�วยท่ี 0330055

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ (Automation Engineering) 
เนน Intelligent Manufacturing/ Industrial Automation/ Industrial Internet of Things/    
      Robotics Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           สาธารณรัฐเกาหลี รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐสิงคโปร% 
                                           สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล    
641300716 นายณัฐชนน สุวิทวัส 

641301206 นางสาวธัญลักษณ% แสงเดือน 
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หน�วยท่ี 0330056

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
เนน Design for Manufacturing/ Traditional and New Concept Manufacturing/ 
      Advanced Material 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           สาธารณรัฐเกาหลี รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐสิงคโปร% 
                                           สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330057

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร% 
เนน Robotics Engineering/ Assitive Devices  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           สาธารณรัฐเกาหลี รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐสิงคโปร% 
                                           สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330058

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร% 
เนน Artificial Intelligence/ Machine Learning Advance Analytics/ Social Analytics/ 
      Behavioral Analysis/ Trend Prediction Using Web Contents/ Cognitive Science/ 
      Cognitive Informatics/ Robotics and Intelligent Systems/ Smart Automatic Systems/ 
      Smart Electronic Systems/ Smart Assistive Devices/ Cyber-physical Systems/ 
      Next Generation Communication Systems 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 
หน�วยท่ี 0330059

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี   
                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ (Engineering Management) 
เนน Digital Product Management/ Smart Product Development/ 
      Innovation Management/ Industrial Internet of Things/ Digital Twin 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           สาธารณรัฐเกาหลี รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐสิงคโปร% 
                                           สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300192 นางสาวเจน แกวพฤหัสชัย 
641301073 นายกัญจน% พูลสุขสมบัติ 
641301155 นางสาวรมิดา พงษ%วสิษฐ% 
641301876 นายธัชรินทร% วุฒิชาติ 
641302937 นายจักรพัฒน% ฉายาลักษณ% 
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หน�วยท่ี 0330060

   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟsาและอิเล็กทรอนิกส% 
                           คณะวิศวกรรมศาสตร% มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟsา 
เนน ไฟฟsากำลัง 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641301420 นายยศนนท% วิทิตธรรมคุณ 

 

 

หน�วยท่ี 0330061
   

ตามความตองการของสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ 
                           คณะวิศวกรรมศาสตร%  
                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
เนน Distributed System for Machine Learning   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล          
 

                                             - ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
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หน�วยท่ี 0330062

   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 
เนน วิศวกรรมโครงสราง 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300011 นางสาวณัฐพร จิตราภัณฑ% 

641300509 นายวีระเดช สิทธิพล 

641300583 นายไวทยา คันสร 

641302001 นายธีรดา รุ,งเรืองเจริญสุข 

641302356 นายเตวิช ชัยกุลเสรีวัฒน% 
 
 
หน�วยท่ี 0330063

   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 
เนน วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300304 นายมีชัย บุญเลิศ 

641300515 นางสาวกุลนิฐา คณานุรักษ% 

641301737 นางสาวสุพิชฌาย% สุขประเสริฐ 

641302095 นางสาวพิมพ%ชนก ทรัพย%สุข 

641302520 นางสาวมณิสร กัญญาพันธุ% 
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หน�วยท่ี 0330064

   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร%  คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร%   
เนน Artificial Intelligence (AI)/ Big Data Technology/ Internet Security  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330065

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวัสดุศาสตร%อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Marine Technology 
เนน Subsea Construction/ Inspection/ Maintenance 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุKน 
                                เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330066

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกกรรมโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Smart Electronics Engineering 
เนน Machine Learning/ Signal Processing/ Embedded System 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300202 นายฐิติพันธ% ศิริเมธาวัธน% 
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หน�วยท่ี 0330067

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร% คณะวิศวกรรมศาสตร%  
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Artificial Intelligence/ Network Security 
เนน การประมวลผลขอมูลขนาดใหญ, 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641302880 นายณัชพล แสงบุญ 

 

 

หน�วยท่ี 0330068

   

ตามความตองการของคณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีการเกษตร  
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Smart Farming 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300595 นางสาวธันยชนก สุทธานนท%กุล 

641302443 นางสาวพสชนัน เธียรสูตร 
 
 

หน�วยท่ี 0330069
   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร%  
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 
เนน Rolling Stock Engineering 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301410 นายนำพล เชาวลิตตระกูล 
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หน�วยท่ี 0330070

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟsา คณะวิศวกรรมศาสตร%  
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย% (Biomedical Engineering) 
เนน Biomedical Instrumentation and Devices Engineering 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301109 นางสาวณัฐนพิญช% จรูญศักดิ์ 

641301803 นางสาวกฤตยา รันจรูญ 
 

 

หน�วยท่ี 0330071

   

ตามความตองการของสาขาวิชาฟSสิกส%ประยุกต% คณะวิศวกรรมศาสตร%   
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก,น  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย% 
เนน หุ,นยนต%การแพทย%และระบบอัตโนมัติ 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุKน 
                                เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330072

   

ตามความตองการของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร%   
                          สำนักวชิาคอมพิวเตอร%และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330073

   

ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร%   
                          คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี   
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร%/ วิทยาการคอมพิวเตอร% 
เนน Artificial Intelligence/ Digital Platforms 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330074
   

ตามความตองการของสาขาวิชาจุลชีววิทยา   
                           คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี   
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ไปศึกษาในสาขาวิชา จุลชีววทิยา (Microbiology) 
เนน ความหลากหลายและการระบุชนิดของจุลินทรีย%/ อนุกรมวิธาน เนน เชื้อรา (Mycology)/ 
Anaerobic Waste Water/ Waste Treatment/ Synthetic Biology in Food microbiology 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด%  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301091 นายศุภวิชญ% เตจะสาร 

641301362 นางสาวพัชรพร จิตม่ันคงธรรม 
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หน�วยท่ี 0330075

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟsา คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟsา (Electrical Engineering) 
เนน อุตสาหกรรมยานยนต%สมัยใหม, (Next-Generation Automotive/ Electric Vehicle/ 
Hydrogen Electric Vehicle / Fuel Cell Electric Vehicle/ Electric Vehicle Charging 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330076
   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
                           คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี   
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 
เนน วิศวกรรมปฐพี อุโมงและภัยพิบัติทางปฐพี 
ระดับปริญญาโท-เอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                 เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                 หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300146 นางสาวกรรณิการ% สุวรรณวงษ% 

641300248 นายสกรรจ% จำนงค% 

641301625 นายสุรวิชญ% คู,บารมี 

641302235 นายภานุพงศ% รัชธร 

641302754 นายกฤตภาส หลักชัย 
 



- 36 - 
 

หน�วยท่ี 0330077

   

ตามความตองการของสาขาวิชาเกษตรศาสตร%  คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี   
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ไปศึกษาในสาขาวิชา ประมง 
เนน นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว%น้ำ 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330078

   

ตามความตองการของสาขาวิชาเกษตรศาสตร%  คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี   
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ไปศึกษาในสาขาวิชา เกษตรยั่งยืน 
เนน พืชสวน (Horticulture) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300088 นางสาวรัญธิญา เอียดเอก 

641302523 นางสาววิสุตา ชุมสวัสดิ ์
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หน�วยท่ี 0330079

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร%สิ่งแวดลอม  
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Environmental Science 
เนน Energy Technology/ Energy Management Technology/ 
      Environmental Technology 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300139 นางสาวหทัยกานต% ทาทอง 

641301694 นายภควัต คงปรีชา 

641302221 นางสาวฐิติมา �เดช 

641302406 นายศิวกร ชัยพร 
 
 

หน�วยท่ี 0330080

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
                           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมครื่องจักรกล 
เนน ยานยนต%ไฟฟsา (Electric Vehicle)/ ยานยนขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330081

   

ตามความตองการของสาขาวิชาเกษตรศาสตร% คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เครื่องจักรกลการเกษตร 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330082

   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร%พ้ืนฐาน คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร% 
เนน Programmer 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330083

   

ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Robotics/ Assistive Devices 
เนน Humanoid Robot/ Haptics/ Human-robot Interaction 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 



- 39 - 
 

หน�วยท่ี 0330084

   

ตามความตองการของภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร 
                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Plant Molecular Breeding  
เนน Plant Genome Eiditing 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301260 นายธนกฤต  ทองประเสริฐ 
 

 
หน�วยท่ี 0330085

   

ตามความตองการของภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร 
                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Plant Physiology/ Plant Breeding  
เนน Advanced High Throughput Phenotyping สำหรับการศึกษาสัณฐานวิทยา 
      และการปรับปรุงพันธุ%พืชในพืชสวน 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641302482 นายสรวิศ บาเป.ย 
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หน�วยท่ี 0330086

   

ตามความตองการของศูนย%ความร,วมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส (DORAS Center) 
                           สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Remote Sensing/ Plant Physiology  
เนน Remote Sensing & Plant Physiology Applications for Precision Agriculture 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300310 นางสาวปานรวี หัสต%กมลตระกูล 

641302257 นายจิรายุทธ สุวรรณสังข% 
 

 

หน�วยท่ี 0330087

   

ตามความตองการของภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  
                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาขตกำแพงแสน (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  Plant Science/ Integrative Plant Science 
เนน Controlled Environment Agriculture/ High Throughput Phenotyping 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300546 นางสาวหทัยรัตน% จินดามล 
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หน�วยท่ี 0330088

   

ตามความตองการของภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  
                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาเขตกำแพงแสน (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Plant Breeding/ Plant Genetics 
เนน Conventional Breeding/ Plant Genetics in Bioinformatics/ 
      Quantitative Genetics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300498 นายภูริศรณ% วัชรัตน%พงศ% 

641300721 นายเจษฎา ดวงแกว 

641300828 นายวิศรุต เชื้อขุนทด 
 
 

หน�วยท่ี 0330089

   

ตามความตองการของภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  
                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาเขตกำแพงแสน (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Postharvest Physiology 
เนน Cooling and Storage/ Logistic and Cold Chain 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300581 นางสาวณัฏฐา สะมะถะ 
 

 
หน�วยท่ี 0330090

   

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค%การมหาชน) (EECi)  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมระบบควบคุม (Control System Engineering)  
เนน ศึกษาดาน Precision Engineering เพื่อออกแบบระบบควบคุมสำหรับระบบเชิงกล 
      และระบบออโตเมชั่นที่ตองการความแม,นยำสูง 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                          นวิซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301986 นางสาวรัชต%วด ี ธิติไชยรัตน% 
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หน�วยท่ี 0330091

   

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค%การมหาชน) (EECi)  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical Engineering 
เนน ศึกษาดาน Precision Engineering เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเชิงกลสำหรับ 
      งานความละเอียดสูงและแม,นยำสูง 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                          นวิซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล      
    

     - ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330092

   

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค%การมหาชน) (EECi)  
ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟSสิกส%/ วิศวกรรมศาสตร% 
เนน Optics/ Optical Engineering 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330093

   

ตามความตองการของฝKายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค%การมหาชน) (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟSสิกส%/ เคมี 
เนน การศึกษาโครงสรางวัสดุดวย Grazin Incident X-ray Scattering Technique 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300663 นางสาวปองกมล ประยงค%กุล 

641301143 นางสาวสุจิตราพร โพธิ์ชัย 
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หน�วยท่ี 0330094

   

ตามความตองการของสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค%นวัตกรรมอวกาศ 
                          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค%การมหาชน) (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Survey Engineering/ Electrical Engineering/ Computer Science 
เนน GNSS and Navigation Applications  
ระดับปริญญาโท ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                         หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300452 นายวงษ%ภิวัฒน% เสงี่ยม 

641300752 นางสาวชวิศา สอนสกุล 

641300754 นายกันตภณ หิรัญโยดม 
 

 

หน�วยท่ี 0330095

   

ตามความตองการของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (EECi)  
ไปศึกษาในสาขาวิชา ป|ญญาประดิษฐ%ประยุกต% (Applied Artificial Intelligence) 
เนน การประยุกต%ใชในงานอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330096

   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟsาและคอมพิวเตอร% 
เนน ป|ญญาประดิษฐ%  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 

หน�วยท่ี 0330097

   

ตามความตองการของกลุ,มวิจัยการเร,งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโน 
                          ศูนย%นาโนเทคโนโลยีแห,งชาติ   
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Chemical Engineering 
เนน Nanotechnology in Biomass Pretreatment and Conversion 
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                             เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐเกาหลี 
                             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330098

   

ตามความตองการของศูนย%วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส,งสมัยใหม,  
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi)  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมยานยนต%/ วิศวรรมคอมพิวเตอร% 
เนน Autonomous Vehicle 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล       

641300308 นายอัคระ ป|ทมะสุคนธ% 

641300617 นางสาวเนตรนภา ธีระวิเชียรเจริญ 
 

            
หน�วยท่ี 0330099

   

ตามความตองการของศูนย%วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส,งสมัยใหม,  
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi)  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร%การขอมูล 
เนน Data Analytics Artificial Intelligence/ Machine Learning/ Deep Learning 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301476 นายวรศักดิ์ วรศิริ 

641301844 นางสาวเบญจมาศ ตาควัน 
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หน�วยท่ี 0330100

   

ตามความตองการของศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห,งชาติ  
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi)  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Plant Pathology 
เนน Host-Pathogen Interaction/ Molecular Pathology/ Bioinformatics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

  - ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330101

   

ตามความตองการของศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Soil and Water Management 
เนน Irrigation System/ Soil Management  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

  - ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330102

   

ตามความตองการของศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Plant Breeding 
เนน Herb and Pomology Breeding/ Molecular Genetics/ Bioinformatic 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330103

   

ตามความตองการของศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟsา/ วิทยาศาสตร%คอมพิวเตอร%/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
เนน Computer vision/ Activity and Task Recognition/ Evaluation 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300787 นายธนภัทร รัชธร 

641301644 นางสาวพิรดา บุณณะ 
 
 

หน�วยท่ี 0330104
   

ตามความตองการของศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร%คอมพิวเตอร%/ วิศวกรรมไฟฟsา/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
เนน Machine Vision/ Automation/ Robotics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301231 นางสาวสรณ%สิริ พู,วงศาโรจน% 

641302806 นายกฤติน ชูณรงค% 
 
 

หน�วยท่ี 0330105

   

ตามความตองการของศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร%คอมพิวเตอร%/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
เนน Internet of Things/ Embedded System/ Machine Vision 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330106

   

ตามความตองการของศูนย%ทรัพยากรคอมพิวเตอร%เพื่อการคำนวณข้ันสูง (ThaiSC) 
                           ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา High Performance Computting (HPC) 
เนน HPC System Management/ Parallel Computing/ Performance Optimization/ 
      Parallel File System 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐสิงคโปร% 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
   

  - ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330107

   

ตามความตองการของศูนย%ทรัพยากรคอมพิวเตอร%เพื่อการคำนวณข้ันสูง (ThaiSC) 
                           ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา High Performance Computing (HPC) 
เนน HPC for AI/ HPC-AI Convergence/ AI and ML Algorithms on Supercomputer/    
      Distributed   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                          เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล  
                 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330108

   

ตามความตองการของศูนย%ทรัพยากรคอมพิวเตอร%เพื่อการคำนวณข้ันสูง (ThaiSC) 
                           ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา High Performance Computing (HPC) 
เนน Parallel Storage and File System/ HPC Networking and Communications/   
      Hybrid CPU-GPU Parallelization/ Hybrid HPC Cloud Infrastructure 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐสิงคโปร%  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 
                  

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330109

   

ตามความตองการของทีมวิจัยระบบระบุตำแหน,งและบ,งชี้อัตโนมัติ 
                           กลุ,มวจิยัการสื่อสารและเครือข,าย 
                           ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟsาอิเล็กทรอนิกส%/ วิศวกรรมไฟฟsาส่ือสาร/  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร%/ วิทยาการคอมพิวเตอร% 
เนน งานวิจัยในส,วนของการประยุกต%ใชขอมูล ตำแหน,งระบบระบุ ตำแหน,งภายในอาคารหรือ  
      นอกอาคาร (Indoor and Outdoor Positioning System) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  
                                      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐเกาหลี  
                                      สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 
                  

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330110

   

ตามความตองการของทีมวิจัยระบบระบุตำแหน,งและบ,งช้ีอัตโนมัติ 
                           กลุ,มวจิัยการสื่อสารและเครือข,าย 
                           ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Industrial Engineering/ Systems Engineering 
เนน Practical Logistics & Operational Research/ Manufacturing Systems and   
      Optimization/ Supply Chain Management  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐเกาหลี   
                                           สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธรัฐรัสเซีย  
                                           สาธารณรัฐประชาชนจนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300079 นายธนกฤต ปSยะชยวัศ 

641302171 นางสาวอารีย%รัชต% บุญยะทรัพย% 
 
 

หน�วยท่ี 0330111

   

ตามความตองการของทีมระบบไซเบอร%-กายภาพ (CPS) 
                           ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 
เนน Manufacturing Systems/ Industrial Operations/ Operations Research 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ%สาธารณรัฐเยอรมนี 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล        
641301176 นางสาวชนัดดา ทรัพย%ดี 
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หน�วยท่ี 0330112

   

ตามความตองการของทีมวิจัยสมองกลอัจริยะ และความจริงเสมือน (SMR) 
                           กลุ,มวจิัยระบบอัจฉริยะ (INSRG)  
                           ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical & Mechatronics Engineering/ Material Science 
เนน Soft Robotics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  
                                          เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300580 นายชินวุธ เอ้ือชินกุล 
 

 
หน�วยท่ี 0330113

   

ตามความตองการของทีมระบบไซเบอร%-กายภาพ (CPS) 
                           ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Computer Engineering/ Mechanical Engineering/ Electrical   
                          Engineering/ Mechatronics  
เนน 3D Modeling/ Augmented/ Virtual Reality/ Machine Learning/ Artificial   
      Intelligence/ EDGE Computing/ Mobile Application Interface/ Communication   
      Protocol 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน สาธารณรัฐเกาหลี 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301174 นายศุภชัย บุญพงษ% 

641301401 นายเศรษฐ% วัณณสุโภประสิทธิ์ 

641302256 นายพีรณัฐ เคหสุขเจริญ 
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หน�วยท่ี 0330114

   

ตามความตองการของทีมระบบไซเบอร%-กายภาพ (CPS) 
                          ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Computer Science/ Computer Engineering/ 
                          Mechanical Engineering/ Electrical Engineering 
เนน Internet of Things Security 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                          นวิซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330115
   

ตามความตองการของทีมระบบไซเบอร%-กายภาพ (CPS) 
                           ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  Computer Science/ Computer Engineering/  
                           Mechanical Engineering/ Electrical Engineering/ Physics 
เนน Systems Engineering/ Physical Modeling and Simulation/ System Modeling   
      and Simulation/ Machine Learning/ Artificial Intelligence/ Data Analytics/  
      Multiphysics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  
641300500 นางสาวอัญมณี พฤกษชลธาร 

641301160 นางสาวฤณธาร แสงไสย% 

641301691 นายกฤติน กุลรัตนรักษ% 

641302645 นายกันต%ภิสิฏฐ% โกสุมศุภมาลา 
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หน�วยท่ี 0330116

   

ตามความตองการของทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) 
                          กลุ,มวิจยัระบบอัจฉริยะ (INSRG) 
                          ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟsา/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร%/ วิทยาการคอมพิวเตอร% 
เนน Geometric Deep Learning/ 3D Deep Learning 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330117

   

ตามความตองการของทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล (IST) 
                          กลุ,มวิจยัระบบอัจฉริยะ (INSRG) 
                          ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟsา/ วิศวกรรมระบบควบคุม 
เนน Fault Detection/ Diagnosis Prognosis and Fault-tolerant Control 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล  
 

  - ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 0330118

   

ตามความตองการของทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล (IST) 
                          กลุ,มวิจยัระบบอัจฉริยะ (INSRG) 
                          ศูนย%เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%แห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟsา/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
เนน Artificial Intelligence/ Signal Recognition and Classification 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด%  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล  
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 

 
หน�วยท่ี 0330119

   

ตามความตองการของศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Bioprocess/ Biochemical Engineering  
เนน Microbial Bioprocessing (Scale-up Fermentation & Downstream Processing) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641302218 นางสาววรศมน จินตนา 
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หน�วยท่ี 0330120

   

ตามความตองการของศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ชีววิทยาสังเคราะห% (Synthetic Biology) 
เนน วิศวกรรมจุลินทรีย%ในการพัฒนาจุลินทรีย%เพื่อผลิตสารชีวเคมีภัณฑ%และสารเคมีชีวภาพ 
      ชนิดต,าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการศึกษาและออกแบบวิถีชีวเคมีในเซลล%โดยใชองค%ความรูดาน  
      ชีววิทยาสังเคราะห%และการพัฒนาชีวกระบวนการสำหรับจุลินทรีย%ท่ีพัฒนาข้ึน 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300219 นางสาวพรรษา หลีเจริญ 

641300844 นายพลากร จินตนาวิวัฒน% 

641301090 นายวริทธิ์ธร ธนกาญจน% 

641302169 นางสาวอภิชญา อายุการ 

641302475 นางสาวศศินา เปรมใจชน 
 

 
หน�วยท่ี 0330121

   

ตามความตองการของศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวเคมีและชีวกระบวนการ (Biochemical/  
                          Bioprocess Engineering) 
เนน วิศวกรรมชีวกระบวนการ (Bioprocess Engineering)/ เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation 
Technology) กระบวนการผลิตสารชีวเคมีภัณฑ%/ สารเคมีชีวภาพ (Biobased Products and 
Process) โดยกระบวนการจุลินทรีย%ระดับขยายขนาด (Production of Biochemicals and 
Biobased Products by Microbial Processes/ Process up-scaling) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300982 นางสาวณิชากร ฟ|งประเสริฐกุล 
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หน�วยท่ี 0330122

   

ตามความตองการของศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical Engineering 
เนน Manufacturing Automation/ Robotics/ Control/ Mechatronics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300004 นายธนพนธ% สุรบัณฑิตทิพย% 

641301110 นายธรรมธิติ สุขกำเนิด 
 

 
หน�วยท่ี 0330123

   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย% คณะวิศวกรรมศาสตร%  
                          มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย%) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย% (Biomedical Engineering)                           
เนน Omics Technologies 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล   
641300048 นายวันเฉลิม เย็นใจ 

641302371 นายกานต% ชางศร 

641302675 นางสาวศศิประภา นิลวัฒนา 

641302736 นางสาวณัฐรัตน% วงษ%สุวรรณ 

641302737 นายมงคล ชวลิตสาโรจน% 
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หน�วยท่ี 0330124

   

ตามความตองการของภาควิชาฟSสิกส%อุตสาหกรรมและอุปกรณ%การแพทย% 
                          คณะวิทยาศาสตร%ประยุกต% 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
                          (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย%) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย% (Biomedical Engineering) 
เนน Bioinformatics  
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุKน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล      
 

  - ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
หน�วยท่ี 0330125

   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร%  
                          มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย%) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย% (Biomedical Engineering) 
เนน Biomedical Instrumentation/ Biomechanics/ Behabilitation Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด%  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300307 นายรามิล วิศว%วาณิชย%กุล 

641302533 นางสาวพิชญ%สินี ชวนสำราญ 
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หน�วยท่ี 0330126

   

ตามความตองการของสำนักวิชาแพทยศาสตร%  
                          มหาวิทยาลัยแม,ฟsาหลวง (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย%)  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย% 
เนน วิศวกรรมฟ��นฟู 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด%  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล   
 

  - ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330127

   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย% คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                           มหาวิทยาลัยขอนแก,น (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย%) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย% 
เนน วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering)  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล    
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330128

   

ตามความตองการของกลุ,มวิจัยวัสดุและอุปกรณ%เฉพาะทางชีวภาพ  
                          ศูนย%เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห,งชาติ 
                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ 
                          (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย%) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Materials Science and Engineering/ Materials Science 
เนน Composites for Additive Manufacturing 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301819 นายกานต% อ,อนแยม 
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หน�วยท่ี 0330129

   

ตามความตองการของกลุ,มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทางการแพทย% 
                           ศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห,งชาติ 
                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห,งชาติ 
                           (ภาคีวศิวกรรมชีวการแพทย%) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering (Pharmaceutical Engineering) 
เนน Medicinal Chemistry 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300147 นางสาวกัญญาพัชร  ลำยอง 

641300624 นายสิรวิชญ% ติดมา 

641301415 นายกันตวัฒน% ฤทธิ์เต็ม 
 

 
หน�วยท่ี 0330130

   

ตามความตองการของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย% คณะสหเวชศาสตร% 
                          มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย%) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย% (Biomedical Engineering) 
เนน Cell Engineering/ Precision Medicine 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

                   เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300497 นางสาวกมลวรรณ ชาตรี 

641300988 นายสิทธา มณีมาศ 

641301549 นางสาวภัทรภร จันคง 

641301728 นายพุทธวรรธน% ศุภพฤกษพงศ% 

641302794 นายเกรียงไกร พงษ%กิจการุณ 
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หน�วยท่ี 0330131

   

ตามความตองการของสำนักวิชาแพทยศาสตร%  
                          มหาวิทยาลัยแม,ฟsาหลวง (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย%) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย% 
เนน ภาพถ,ายรังสีทางการแพทย% 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด%  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล    
 

- ไม,มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
 
 

หน�วยท่ี 0330132

   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย% คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                           มหาวิทยาลัยขอนแก,น (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย%) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Imaging and Biophotonics 
เนน Ultrasound/ Optical Coherence Tomography/ CT/ MRI/ Nuclear Medicine   
      Imaging/ Image-guided Surgery 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป                                         
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641301190 นางสาวกชกร เข็มทองหลาง 

641302432 นายกรณ% ภววงษ%ศักดิ์ 
 
 

หน�วยท่ี 0330133

   

ตามความตองการของสาขาวิชาการบริการจัดการทรัพยากรการเกษตร  
                          สำนักวชิาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Packaging for Agricultural Products/ Cold Chain Management  
                          for Agricultural Products  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล             
641301440 นางสาวณัฎธิดา สนิทนวล 
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หน�วยท่ี 0330134

   

ตามความตองการของภาควิชาสัตวบาล  คณะสัตวแพทยศาสตร%                           
                          จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)/ 
                          พันธุศาสตร%และการปรับปรุงพันธุ%สัตว% (Animal Breeding and Genetics)       
เนน การพัฒนาสายพันธุ%สัตว%ดวยเทคโนโลยีขอมูลพันธุกรรม Molecular Breeding 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300099 นางสาวณัฐวดี ภิญโญสนิท 

641300776 นางสาวอรปรียา มาวัน 

641302252 นายธนากร แจ,มถาวร 

641302502 นางสาวสุรัญยา นพกุล 

641302649 นางสาวสิริกาญจน% จึงธีรพานิช 
 
 

หน�วยท่ี 0330135

   

ตามความตองการของภาควิชาพฤกษศาสตร% คณะวิทยาศาสตร% 
                          จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา พันธุศาสตร% 
เนน Plant Molecular Breeding  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300874 นายภัทรพงศ% อินชะนะ 
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หน�วยท่ี 0330136

   

ตามความตองการของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร% 
                           จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา อนุกรมวิธาน  
เนน อนุกรมวิธาน และซิสเท็มมาติกส%ของสัตว%มีกระดูกสันหลัง 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด%  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300771 นายกฤษฎา คทาวุธพูนพันธ% 

641302447 นายพิสิษฐ% สายตา 
 
 

หน�วยท่ี 0330137

   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร% 
                          จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมสำรวจ 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุKน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300193 นายถิรวัฒน% บรรณกุลพิพัฒน% 

641300599 นายศรัณย% สวยสุขวิชา 

641300976 นายณรงค%ทัศน% ธัญญเวทย% 
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สำเนาถูกตอง 
 
 
(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 

หน�วยท่ี 0330138
   

ตามความตองการของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ไปศึกษาในสาขาวิชา นาโนเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สาธารณรัฐเกาหลี 
จำนวน 1 ทุน 
 

 เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล                  

641300400 นายชินธันย% ปS�นม่ิง 

641300653 นางสาววัชราภรณ% มูลทรัพย% 

641301028 นางสาวชนิสรา หอสุวรรณ% 
  
 ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ดำเนินการดังนี้  
 1. เขาร,วมช,องทางการสื่อสารผ,านทาง group line เพื่อใชในการติดต,อสื่อสารกับเจาหนาที่
สำนักงาน ก.พ. โดย scan QR Code ดานล,างนี้ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564  

 
 2. ตั้งชื่อโดยใช เลขประจำตัวสอบ 4 ตัวสุดทาย_ชื่อ เช,น 3199_สุมนา เป�นตน 
 3. ตรวจดูรายละเอียด กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 

ไดทางเว็บไซต%ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://scholar.ocsc.go.th, http://www.ocsc.go.th/scholarship 
และทางเว็บไซต%ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรมที่ http://stscholar.nstda.or.th 

ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
             

                          (ลงชื่อ)                  สิริฤกษ%  ทรงศิวิไล                                          
 

                  (ศาสตราจารย%สิริฤกษ%  ทรงศิวิไล) 
                                                         ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม 

                     ประธานกรรมการ 
 
 


